
הצבוריים. השעשועים פקודת
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הצבוריים השעשועים בענין סדרים קביעת נדבר להורות הבאה פקודה
בהם הקשורים אחרים ענינים ובכמה

הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (איי) לפלשתינה העליון הנציב

 לאמור: (א"י)

הקצר 1935.השם הצבוריים, השעשועים פקודת תקרא זו פקודה .1

2. בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים הניתנים בצדם מלבד אםפירוש
 אחר: פירוש יחייב הכתוב ענין

"מושל המחוז" פירושו מושל המחוז שבו נמצא כל בית שניתן בעדו או
מבקשים בעדו רשיון עפ"י הוראות הפקודה הזאת.

הזאת. הפקודה הוראות עפ"י שניתן רשיון כל פירושו "רשיון"

"שעשוע צבורי" פירושו כל שעשוע הניתן לקהל לרבות שעשועי תיאטרון
או ראינוע. קברטים, קירקסים, קונצרטים, מחולות ומקומות החלקה. ולמעט
או ההרצאות אם ואפילו חנוכית היא העיקרית שתכליתם ויכוחים או הרצאות

שהוא. מין מאיזה בתמונות מלווים הללו הויכוחים

טעון צבורי שעשוע
רשיון

ניתן כן אגו אלא צבורי שעשוע כל לשם בית בשום אדם ישתמש לא .3

הזאת. הפקודה להוראות בהתאם רשיון לו

רשיונות בקשת
ונתינתם

שבעה לפחות כך על בבקשה לפנות עליו רשיון לקבל הרוצה כל (1) .4

צבורי. שעשוע לשם בבית להשתמש אומר הוא בו היום לפני ימים

תוגש עירית אזור בגבולות רשיון עליו שמבוקש הבית נמצא אם (2)

מועצה אזור בגבולות הבית נמצא ואם איזור' אותו של העיריה למועצת הבקשה
בגבולות נמצא הבית אין ואם האזור של המקומית למועצה הבקשה תוגש מקומית,
בבקשה: לפרש יש המחוז. למושל הבקשה תוגש המקומית המועצה או עיריה איזור

וכן הרשיון! מבוקש שבעדו הבית את (א)

המבוקש, הרשיון סוג את (ב)

אדם לאותו יתנו המחוז מושל או המקומית המועצה או העיריה ומועצת
הזאת. הפקודה להוראות בהתאם בקש אשר הרשיון את



למתן לרשות לה נתברר כן אם אלא לאדם רשיון ינתן לא (3)

מבנהו' מפאת הבחינות מכל מתאים רשיון מבוקש שבעדו שהבית רשיונות
הצבור' של ולנוחותו, לבריאותו הקהל, לבטחון לב בשים לה ישמש שהוא למטרה

ולהשלטת הסדר המתוקן ע"י המשטרה.

הרשיונות המפורשיםמסי המסים בעדו שולמו כן אם אלא רשיון ינתן לא (1) .5

., זו פקודה של הראשונה בתוספת

שכל צבורי לשעשוע המשמש לבנין רשיון בעד מס כל ישולם שלא בתנאי
צדקה. לצרכי מוקדשות הכנסותיו

על המס מאותו חלק ושום רשיון בעד ששולם מס מחזירין אין (2)

שניתן בבית השתמש לא שמעיקרא או להשתמש חדל הרשיון שבעל זה יסוד
עליו הרשיון לשם כל שעשוע צבורי או על יסוד זה שאותו בית נסגר מאיזה טעם

אחרת. סבה כל יסוד על או שהוא,

אלה: באפנים ישולמו רשיון מתן בעד לשלמם שיש המסים כל (3)

המועצה לאותה המס ישולם עיריה. מועצת ע"י הרשיון ניתן אם (א)
וייזקף לזכות לקופת העיריה:

מועצה לאותה המס ישולם המקומית המועצה עי ניתן הרשיון אם (ב)
לקופתה. וייזקף

ההוא המחוז למושל המס ישולם מחוז, מושל עיי הרשיון ניתן אם (ג)

וייזקף לזכות קופת ההכנסות הכללית של פלשתינה (א"י).

לסוגיהם הרשיונות:הרשיונות סוגי ואלה .6

ברשיון המפורש בבית להשתמש לבעליו המרשה א מסוג רשיון (א)

לצורך שעשוע צבורי העומד להתקיים בתאריך מסוים :

ברשיון המפורש בבית להשתמש לבעליו המרשה ב מסוג רשיון (ב)

אחדו משבוע יותר ולא מסוים מועד תוך להתקיים העומד צבורי שעשוע לשם

ברשיון המפורש בבית להשתמש לבעליו המרשה ג מסוג רשיון (ג)

ולא אחד משבוע למעלה מסוים מועד תוך להתקיים העומד צבורי שעשוע לשם
אחת. משנה למעלה

יהיו לא הרשיונות
העברה. בני

7. שום רשיון לא יהיה ברהעברה.

המועצה או העיריה מועצת יוכלו הרשיון, לו שניתן האיש מת אם ואולם
למותר המת של ליורשו אותו להעביר הרשיון את שנתנו המחוז מושל או המקומית

הרשיון. בעל כדין היורש דין יהא כך הרשיון ומשהועבר הרשיון מועד



הרשיון העליון.טופס הנציב מטעם שיאושר בטופס ערוך יהא הרשיון .8

להציג חובה
הרשיון את

9. חובה להציג את הרשיון במקום בולט בבית שניתן בעדו הרשיון בכל
צבורי. שעשוע בו שמתקיים השעות אותן

בשעות הבנין סגירת
וכוי. חירום

הצבור בטחון טובת משום אם דעתו, שקול פי על המחוז מושל יכול .10

או בשעות חירום, להורות שכל הבתים שניתנו בעדם רשיונות במחוזו או בתוך
באזור או עירית, איזור בתוך הבנין.נמצא אם ואפילו שבמחוזו, מסוים איזור
מסוים. מועד למשך ואם ממנו הדשה להוראה עד אם יסגרו מקומית מועצה
הדרוש ככל בכות להשתמש שוטר לכל מותר יהא כזאת סגירה הוראת ומשניתנה
אחרי מלא שלא לאדם הצפוי בעונש יפגע זה שהיתר מבלי הבנין, את לסגור כדי

זו. מפקודה 12 מסעיף (3) קטן סעיף עפי זאת סגירה הוראת

הפרעת או חוקית, בלתי מהומה או חוקית' בלתי התקהלות היתה אם ואולם
המשטרה, פקידת בגדר עליון משטרה קצין או שלום שופט לדעת אם או השלום

המחוז,מס' 17 לש' 1926 מושל מטעם סגירה הוראת באץ הרי, להתפרצותן, לחשוש יסוד יש '1926

שניתנו הבתים אותם שכל להורות משטרה קצין או שלום שופט אותו יכול
בעדם רשיונות' ואשר אותו שופט שלום או קצין משטרה רואים צורך בסגירתם,
מטעם או השלום שופט מטעם או המחוז מושל מטעם חדשה להוראה עד יסגרו
שוטר לכל מותר יהא כזאת סגירה הוראת ומשניתנה העליון, המשטרה קצין
יפגע זה שהיתר מבלי הבתים אותם סגירת לשם הצורך ככל בכוח להשתמש
מלא שלא לאדם לו הצפוי זאת מפקודה 12 לסעיף (3) קטן סעיף עפ"י בעונש

זאת. סגירה הוראת אחרי

לבית שוטר הזאתכניסת הפקודה מהוראות הוראה הפרת של גילויה או מניעתה לצורך .11

שניתן לבנין תמיד להכנס שוטר כל יכול הצבור שלום הפרת למנוע כדי או
מהבנין. חלק לכל או רשיון בעדו

ועונשיהן לשםעברות בבית משתמש והוא תוקף בר רשיון לו ניתן שלא כל (1) .12

או פונט מאה על יעלה שלא לקנס בדין, חייב בצאתו צפוי, יהא צבורי שעשוע
כאחד. ולמאסר לקנס או חדשים שלשה על שלא.יעלה למאסר

הזאת מהפקודה 9 סעיף להוראות בהתאם רשיון מציג שאינו כל (2)

פונטים. חמשה על יעלה שלא לקנס בדין, חייב בצאתו צפוי, יהא

המחוז מושל מטעם שניתנה סגירה הוראת אחרי ממלא שאינו כל (3)

מפקודה 10 לסעיף בהתאם עליון משטרה קצין מטעם או שלום שופט מטעם או
זו, יהא צפוי, בצאתו חייב בדין, לקנס שלא יעלה על חמשים פונט או למאסר

כאחד. ולמאסר לקנס או חדשים ששה על יעלה שלא



הכניסה את מאפשר אינו או הכניסה את להרשות המסרב כל (4)

בין זו, מפקודה 11 לסעיף בהתאם לבנין להכנס תפקידו מלוי אגב הדורש לשוטר
את העושה או אצלו העובד אחר מאדם או עצמו אדם מאותו בא הזה שהסרוב
יעלה שלא לקנס בדין חייב בצאתו צפוי יהא בהסכמתו, או הוראתו עפ'י מעשהו

פונט. עשרה על

כמפורשתיקון יתוקנו זאת פקודה של השניה בתוספת המפורטות הפקודות .13

בטור השלישי של אותה תוספת

הכלל מן יוצאים
.1922 לשי 14 מס'

עפ'י כחוק שניתנו צבורי שעשוע לשם בבית להשתמש הרשיונות כל .14

יפה כוחם יהא ,1922 הצבוריים, והשעשועים המשכרים המשקאות פקודת הוראות
הזאת הפקודה עפ''י ההם הרשיונות ניתנו כאילו ניתנו שלשמה התקופה למשך
ניתנו שבעדם הבנינים ועל ההם הרשיונות על תחולנה הזאת הפקודה והוראות

הרשיונות. מועד מותר למשך בעליהם ועל

ראשונה תוספת

שנתיים. 1רשיונות

לראינוע או לתיאטרון א.
פונטים.

איש מאה עד אחד לאיש ישיבה מקומות בהם שיש (א)

איש מאתים עד ואחד למאה ישיבה מקומות בהם שיש (ב)

איש ממאתים ליותר ישיבה מקומות בהם שיש (ג)

עשרה.

עשרים.

שלשים.

צבוריים. לשעשועים המשמשים אחרים בתים ב.
איש מאה עד אחד לאיש ישיבה מקומות בהם שיש (א)

איש מאתים עד ל101 ישיבה מקומות בהם שיש (ב)

איש ממאתים ליותר ישיבה מקומות בהם שיש (ג)

חמשה.

עשרה.

עשר חמשה

ישיבה מקומות בלא צבוריים לשעשועים בנינים עשרהג.

IIרשיונות עראי
 לסוגיהם הרשיונות ליום...כל מיל 500



שניה תוספת
הפקודה מספר

ושנתה
הקצר התיקוןשמה

1927 לש' 27 הראינוע,מס' סרטי פקודת
1927

דלקמן ההגדרה את הכנס .2 סעיף
שעשועים המונח הגדרת במקום

צבוריים'':

כפירוש פירושם צבוריים" "שעשועים
השעשועים בפקודת הזה למונח הניתן

."1935 הצבוריים,

1927 לשי 28 הצבוריותמס ההצגות פקודת
1627 (בקורת),

דלקמן ההגדרה את הכנס .2 סעיף
"שעשוע המונח הגדרת במקום

צבורי" :

"שעשוע צבורי" פירושו כפירוש הניתן
הצבוריים. השעשועים בפקודת למונח

.'1935

1935 בפברואר, 26
ווקאפ ג. א.


